Betreft: huurtarieven van kleding (incl. of excl. Sint & Piet), accessoires en decoraties – seizoen 2015
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij doe ik u mijn tarieven toekomen voor Sinterklaas & Zwarte Piet kleding, accessoires, decoratiematerialen en diensten:











Huur Zwarte Pietenpak (luxe katoen fluweel incl. nestel etc.)
Huur Zwarte Pietenpak (polyester fluweel, peau de peche)
Huur Zwarte Pietenpak (ribfluweel, katoen, polyester)
Huur kapiteins Pietenpak
Huur matroos Pietenpak
Huur Zwarte Pietenpak als “levend cadeau”
Schminken Zwarte Piet (exclusief reiskosten à € 0,40 p/km.)
Huur Sinterklaaskostuum incl. synthetisch baardstel & staf
Grimewerk Sinterklaas (exclusief reiskosten à € 0,40 p/km.)
Huur haarwerk (buffelhaar) Sinterklaas (per dag)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

40,00 p.st.
30,00 p.st.
20,00 p.st.
15,00 p.st.
15,00 p.st.
20,00 p.st.
17,50 p.p.
75,00 p.st.
17,50 p.p
60,00 p.st.
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Huur Sinterklaaszetel (stoel/troon)
Huur Pepernotenmachine (als entree-act of bij voorprogramma)
Huur 3 velours draperieën + 2 bijbehorende velours banieren
Huur wapen van Sinterklaas in lijst (schilderij)
Huur boegdoek “pakjesboot 14”
Huur partij gevulde (jute)”zak van Sinterklaas” (vulling is decoratie)
Huur partij luxe verpakte (nep)cadeautjes
Huur partij spekjes (polyether) + luxe chocolade letters (hout)
Huur banier Spaanse vlag met wapen van Sinterklaas
Huur banier Spaanse vlag (3 x 1,2 m.)
Huur Spaanse vlag (2,25 x 1,5 m.)
Huur schimmel t.b.v. intocht / entree Sinterklaas

€ 25,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 15,00 p.2
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 10,00 p.st.
€ 10,00 p.st.
€ 350,00

De Zwarte Pietenpakken worden geleverd inclusief strooizak echter exclusief het strooigoed. Optioneel zijn een extra witte
kraag, gouden schoengespen en fitness handschoenen / bodystocking ten behoeve van een acrobatenpiet (tarieven op
aanvraag). Alle bovenstaande tarieven voor kleding en materialen zijn per dagdeel en exclusief brengen & halen.
Bovenstaande en onderstaande bedragen zijn exclusief 6 of 21% BTW (en t.a.v. voorstellingen exclusief reiskosten / km.
vergoeding á € 0,40 p.km.). De borg ter dekking van eventuele schade en/of vermissing bedraagt 50% van het totale
huurbedrag.







Huisbezoek Sinterklaas & 1 Zwarte Piet (per half uur)
Bedrijfsvoorstelling Sinterklaas & 2 Zwarte Pieten (per uur)
Sinterklaas inclusief kostuum, staf, boek, grime & buffelhaarwerk (per uur)
Zwarte Piet inclusief kleding, strooizak, grime & pruik (per uur)
Strooigoed per voorstelling
Reiskosten (vergoeding per kilometer vanaf Beerta)

€ 75,00 incl. 6% BTW
€ 290,00
€ 140,00
€ 75,00
€ 10,00
€ 0,40

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw reactie met belangstelling tegemoet.
Hartelijke groet,

Atze J. Lubach-Koers
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